
؟... انه عرفنا : اذا الطالب    
الباب مع ندخل عندما نسلم أو عليه سلمنا وصلنا وإذا دخلنا : نعم الشيخ

 . نعم
عامة؟ وإل بالرسول خاصة فانتشروا طعمتم فإذا : الةية الطالب
غيببر حببتى ةيعنببي المعنببى فببي عامببة بأنهببا تحضببر أن قبببل : ذكرنا الشيخ

نخببرج فإننببا بالبقبباء ةيفببرح أنه نعلم لم إذا وسلم عليه الله صلى الرسول
ففببي نتحببدث اسببترح قال إذا إل فانتشر طعام إلى دعاك إنسان كل وأن
 . له الخيار هذا

 ؟ البعير لحم عن ةيسأل : ل الطالب
اا الشيخ ال ، البعير لحم عن ةيسأل ول : أبد الغببالب فببي البعيببر لحببم إن أو

أكببل فببي تمببرن مببا هببذا والنسببان صببغير حاشي كان إذا إل معروف إنه
. عليه ةيشتبه ةيمكن اللحم

.؟...محتمي كان : اذا الطالب
ال ةيأكل ل محتمي كان إذا ةيصح : ل الشيخ . ةيحرجه ليش أص

؟...:  الطالب
إذا ةيعنببي التعمببق عشان هو ما الضرر دفع لجل نسأل ربما : هذه الشيخ

فهببذا ؟ ل أم إبببل لحم هو هل هذا وشك البل لحم تأكل ل له قيل قد كان
عليببه ةيجببب هببل أنبه أجببل مبن أو الحببل أجببل من ل السؤال إن نقول قد

.  به بأس ل الضرر لدفع فهذه ةيجب ل أم الوضوء
مببن المتنبباع أشببد وامتنبباعه وسببلم عليببه الله صلى الرسول أذةية تحرةيم

مم ا ((:  لقوله المؤمنين من مو مم مك ا كك من مل كذوا مأ مؤ مل كت كسلو هه مر لل ) الشببارة) ال
مم ا ((:  لقببوله الله رسول لكونه الذةية امتناع أي ذلك امتناع إلى من مو مككك ا

مم كك من مل كذوا مأ مؤ مل كت كسلو هه مر لل ال ) ولكونه) ال غاةيببة امتنببع اللببه عند من رسو
. ةيؤذوه أن المؤمنين من المتناع

اا ةيكون ما إلى الشرع تشوف : أن الةية فوائد ومن القلببوب لطهببارة سبببب
اا ةيكببون مبا إلببى الشببرع تشببوف ل وإل هببذه كتبتم أدري ما لطهببارة سبببب

) .) وقللوبهن لقللوبكم أطهر (( ذلكم:  لقوله القلوب
ةيكببون مببا العصببر ذلببك فببي الله أوجب إذا : أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن
اا ةيكببون مببا فكببل أولببى ببباب مببن عصرنا ففي القلوب طهارة لكمال سبب
اا اا ةيكببون فببإنه الخل ق دنبباءة عببن وبعببدها القلوب لطهارة سبب ومببا واجببب
أحكببامه الشببرع أن كتبنببا أننا وأظن نعم كتبت ما ؟ ل ول هذه كتبت أدري
مببا بببالحكم العلببة ربط ذكر أو العلة ذلك فوائد بيان وكتبنا ، كتبناها معللة
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وةثلةثيببن ةثلةثببة عنببدكم رقببم كببم شببوف الفائببدة على ةيتفرع طيب كتبناها
مربوطببة الحكببام أن كتبتببم أنتببم ل ل ، وأحكامها بعللها مربوطة الحكام

 ؟ رقمها كم فائدة أي في وحكمها بعللها
...: الطالب
 عشر سبعة : نعم الشيخ

؟...الشرعية : الحكام الطالب
 ؟ رقمها : كم الشيخ

...: الطالب
اا ، إي عشرةين واحد : عندك الشيخ اا نقول إذ مببن سبببق مببا علببى وتعليقبب

إلببى النسببان طمأنينببة ذلببك فوائببد مببن إن نقببول بحكمهببا الحكام قرن
اا ليست أحكامها وأن الشرةيعة سمو وبيان الحكم ال ول لغببو والثببالث ببباط
ما الحكم بهذا ةيلحق أن ما ةيعني ، بحكمها علته في الحكم وافق ما إلحا ق
 ؟ رشيد ةيا وهي فوائد ةثلةثة هذه العلة تلك في وافقه

النسان. : طمأنينة الطالب
: نعم الشيخ

العلة في الحكم وافق ما :إلحا ق الطالب
. طيب العلة في وافقه ما : إلحا ق الشيخ
ةينبغببي أنبه ذكرنببا ، طيببب ذكرنبباه لله للحياء : إةثبات الةية فوائد من ذكرنا

تفبباوت ذكرنببا ، طيببب ذكرنبباه ، الطعببام انتهبباء بمجببرد المكببان مغببادرة
ا ا تبدوا (( إن الخيببرة الةية نخرج إذا الله عند عظمها في الذنوب شككيئ

( . (
؟...: مشروعية الطالب
وليمببة غيببر في هذا في مختلفون العلماء لن مشروعية نقول : ل الشيخ

. فيها مختلفون العرس
؟...القول ةيؤةيد : مما الطالب
إجابببة منهببا المسببلم على المسلم حق حتى حال كل على هو : ما الشيخ

. وأوضح أبين الدعوة
دعيتم (( إذا:  قببوله وبيببن فببأجيبوا دعيتببم إذا رواةيببة بيببن الفر ق ذكرنا

. ) طيب) ف ادخللوا
من:  تعالى الله قال هإ كدوا ((  مب ائ ا كت مي مو مش كه مأ كفلو مخ لن كت هإ مه مفكك للكك من ال لل مككك ا ككك هب

ٍءء مي ام ا مش هلي علببم : عمببوم الكرةيمببة الةيببة مببن ةيستفاد]54)[الحزاب:) مع
لن(( :  لقوله شيء بكل تعالى الله هإ مه مف لل من ال لل مك ا كك ٍءء هب مي ام ا مش هلي  .)) مع
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كثير أو قليل في وجل عز الله مخالفة من المكلف : تحذةير منها وةيستفاد
. المخالفة من التحذةير هو علمه ذكر من الفائدة لن

المنكرةين القدرةية غلة على ، الغلة عل القدرةية على : الرد فوائدها ومن
لن(( :  لقوله العبد لفعال وتعالى سبحانه الله لعلم هإ مه مف للكك من ال لل مككك ا كككك هب

ٍءء مي ام ا مش هلي . فعله قد وما النسان سيفعله ما ةيشمل أنه  إذ)) مع
فببإنه شببر أو خيببر مببن العبببد ةيفعلببه مببا : أن الكرةيمببة الةيببة من وةيستفاد
أخبرى آةيبة ) وفي) (( شيء كلمة لعموم عليه وإما له إما عليه محاسب

من هإ كدوا ((  مب ارا كت مي مو مخ كه مأ كفلو مخ . أعم الةية هذه في لكن]149)[النساء:) كت
مح (( ل:  وجببل عز ةيقول الله إن ةثم من ا لن كج ههكك مي مل لن هفككي مع هه هئ مبكك ا ) هببذا) آ

مح (( ل الدرس مبتدأ من ا لن كج هه مي مل لن هفي مع هه هئ مب ا ((:  قوله في ) الضمير) آ
قببال اللتببي والسبلم الصلة عليه الرسول زوجات على ) ةيعود) عليهن

مذا (( حقهن : في الله هإ لن مو كه كملو كت مل مأ اعكك ا مس مت ا لن مم كه كللو مأ مسكك من مف ا هء همكك مرا مو
ٍءب مج ا مذا (( سبببق ممببا اسببتثناء الةيببة هببذه فكببأن]53)[الحببزاب:) هح هإ مو

لن كه كملو كت مل مأ اع ا مس مت ا لن مم كه كللو مأ مس من مف ا هء همكك مرا ٍءب مو مجكك ا الةيببة إن  حيببث)) هح
((:  وقال المحارم فاستثنى وغيرهم المحارم ) تشمل) (( سألتملوهن

مح ل من ا لن كج هه مي مل لن هفي مع هه هئ مب ا عليهببن جنبباح ل أي الةثم بمعنى ) الجناح) آ
: تعببالى كقببوله وهببذا حجاب بدون آباؤهن ةيسألهن وأن لبائهن ةيبرزن أن
من مول (( النور سورة في هدني مب لن كني كهكك مت من لل هزني لن هإ هه هت مل كعككلو كب مو هل لن مأ هه هئ مبكك ا مو آ مأ

هء مب ا لن آ هه هت مل كعلو مو كب لن مأ هه هئ من ا مب مح (( ل:  قببال آخببره إلببى]31[النور:)) مأ منك ا كج
لن هه مي مل لن هفي مع هه هئ مب ا جهببة مببن والباء الم جهة من الباء ةيشمل ) وآباء) آ

كببان ولقببد الب جهببة من كالجد النكاح باب في الم جهة من فالجد الب
اا ةيسألون الناس ؟ ل أم ابنتببه ابببن لزوجببة محرم هو هل الم أب عن كثير

ألون للنباس أقبول والجبواب اا ةيس اا ةيكبون هبل الم أب عبن كبثير محرمب
اا ةيكون الجواب ؟ ابنته ابن لزوجة بيببن فيببه ةيفر ق ل النكاح باب لن محرم
ةيببرث ل الم أبببو كببالرث فليس الب جهة من والبوة الم جهة من البوة

اا فقببوله الب كبأب النكاح باب في الم أبا لكن الب أب بخلف (( ل : إذ
مح من ا لن كج هه مي مل لن هفي مع هه هئ مب ا جهببة ومببن الب جهببة مببن الجداد ) ةيشمل) آ

مول(( الم لن   هه هئ من ا مب أي للبطببن وأبنبباؤهن الصببلب مببن أبنببائهن ) ةيعني) مأ
لهببؤلء جببدات ةيكببن الحببال هببذا وفببي نزلوا وإن البنات وأبناء البناء أبناء

مول((:  قال البناء لن   هه هن ملوا مخ إخببوانهن فببي عليهببن جنبباح ول ) ةيعنببي) هإ
هء مول((  لم أم لب أم أشببقاء كانوا سواء منكك ا مب لن مأ هه هن ملوا مخكك وإن ) ةيعنببي) هإ
مول(( نزلوا هء   من ا مب لن مأ هه هت ملوا مخ أم أشببقاء كببانوا سببواء نزلببوا وإن ةيعني))  مأ
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أبنبباء محببارم ليسببوا لنهم ؟ ليش أعمامهن أبناء ول ةيذكر ولم لم أم لب
لم لكن محارم ليسوا الخالت وأبناء الخوال وأبناء العمات وأبناء العمام

ول الةيببة هذه في ةيذكرا ولم محرم والخال العم أن مع والخال العم ةيذكر
اا النور آةية في من مول (( أةيض هدني مب لن كني كه مت من لل هزني لن هإ هه هت مل كعلو كب مو هل لن مأ هه هئ مبكك ا مو آ مأ

هء مب ا لن آ هه هت مل كعلو مو كب لن مأ هه هئ من ا مب مو مأ هء مأ من ا مب لن مأ هه هت مل كعككلو مو كب لن مأ هه هن ملوا مخكك مو هإ هنككي مأ مب
لن هه هن ملوا مخ مو هإ هني مأ لن مب هه هت ملوا مخ مو مأ لن مأ هه هئ مس ا مو هن مت ممك ا مأ مككك مل لن مم كه كن ممك ا مني هو مأ مأ

من هعي هب لت ا هر ال مي هلككي مغ مو هة كأ مبكك مر هل من ا هل همكك مجكك ا لر هو ال هل مأ مفكك لط من ال هذني للكك مم ا ملكك

كروا مه مظ مل ى مني هت مع مرا ملو هء مع مس ا لن الخببال ول العببم ةيذكر ولم]31)[النور:) ال
بعببض أبببدى محارم والخال العم أن مع الخال ول العم ذكر ما كذلك وهنا

زةينتهببن إبببداء ةيحرم لنه ل ةيذكر لم " إنه وقالوا هذا في المناسبة العلماء
والخببال العم لن لبنائهن المرأة ةيصف لئل منهما التحرز لبيان ولكن لهما

ةيصببف والخببال العم أن ةيخشى كان " فلما بهن ةيتزوجوا أن ةيجوز أبناؤهما
بعببض له التعليل وهذا الحكم في لمخالفته ل للتحرز ةيذكر لم لبنه المرأة
. أراد بما أعلم والله الوجه

كذلك؟ : ال خ الطالب
ةيببتزوج مببا ال خ ابببن ، لعمتببه ةيحببل مببا ال خ ابن لن ةيمكن ما : ال خ الشيخ
. عمته

 ؟...:  الطالب
الحكمببة هببو كان إن حال كل وعلى فقط والعم الخال إل فيها : ما الشيخ

إلببى وصببلنا مببا أعلببم فببالله الحكمة ةيكن لم وإن وجه فله الذكر عدم من
.   ذلك في الحكمة
؟...والخال : العم الطالب
شببك ول طيب ذكرهما ةيقتضي فهذا البوةين مقام قام إذا نعم : إي الشيخ

وإن عببداهم من في قوتها من أضعف والخال العم في المحرمية قوة أن
مببع متقاربببة بينهما الصلة وخالته لعمته بالنسبة الخت وابن ال خ ابن كان
فروعهمببا ؟ ل وإل محببارم فروعهمببا والخببت ال خ ابببن لكن والخال العم

  فيهما منتفية والخال العم في قيلت التي فالعلة محارم
جنبباح عليهببن هببؤلء عببدا وفيمببا هببؤلء في علينا جناح ل ةيقول الن طيب
عببدم فببي جنبباح عليهببن فببإن القببارب مببن هببؤلء عدا ما ةيعني نعم فيه؟

. نعم منهم التحجب
 ؟...:  الطالب
الله صلى الرسول غير من أبناء ، أبناء لهن ما كيف ، أبناء مالهن:  الشيخ
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 وسلم عليه
الرضاعة من :ال خ الطالب

. نعم :أي الشيخ 
ومببا الرضبباع مببن ال خ وابن الرضاع من : ال خ ةيقول ال خ سؤال هنا طيب
قببول في ذكر لكنه ذكر ما صحيح نقول ؟ الةية هذه في ذكر ما ذلك أشبه

مككن نيحككرم مكك ا الرضكك اع من ( نيحرم:  والسلم الصلة عليه الرسول
 ) النسب

لن مول((   هه هئ مس ا جنبباح ول " ةيعنببي المؤمن ات أي"  المؤلببف ) قال) هن
ضببمير إلببى أضببيفت النسبباء لن المؤمنببات أي نسببائهن فببي عليهببن

النسبباء ول أي إليببه المضبباف جنببس مببن المضبباف فيكببون المؤمنببات
أن ومفهببومه المؤمنببة للمببرأة وجههببا تكشببف أن فللمببرأة المؤمنببات

بالنسبببة الكببافرة المببرأة وأن لهببا وجههببا تكشببف أن لها ةيحل ل الكافرة
المسبألة هببذه فببي القببولين أحد وهذا المرأة مع كالرجل المؤمنة للمرأة

أنهبا بمعنبى صببفته إلببى الموصببوف إضببافة باب من هنا الضافة إن على
اا ذلببك وعللوا الةيمان في شاركهن اللتي النساء ول أي صفة إضافة أةيضبب

المؤمنببة المببرأة مببن تببراه مببا تفشي أن من ةيؤمن ل الكافرة المرأة بأن
علبى ةيجبب فبإنه القبول هبذا علبى وبنباء ةيردعهبا إةيمان عندها ليس لنها

أن نسببائهم على ةيجب الكافرات الخدم من عندهم الذةين الجماعة أولئك
السف بالغ مع هذا نقول ونحن كافرات لنهن خادمات هؤلء عن ةيحتجبوا

الرجببل أن ذلك معنى لن مسلمين غير من خدم المؤمنين لدى ةيكون أن
هببو مببن إلببى عينيببه بملئ ةينظر وقت كل وفي وةيتمسى ةيتصبح المرأة أو

اا له وعدو ورسوله لله عدو مني ا:  تعالى الله قال كما أةيض مهكك ا ((  يني من مأ هذني للكك ا
كنلوا مم كذوا ل آ هخ لت لوي مت كد مم مع كك لو كد مع مء مو ميكك ا هل مو (( عككدوي]1)[الممتحنببة:) مأ

ولهببذا وللمببؤمنين ولرسببوله للببه عببدو فقط لله عدو هو ) ما) وعدوكم
هببؤلء تجببد والعافيببة السببلمة اللببه نسببأل ذلببك ومببع بيتببه فببي هو الذي

وغيببر بهببم مبببالين غيببر ةيحتضنونهم ذلك ومع الكفار هؤلء مثل ةيحتضنون
بعضببهم إن بببل والعمببل والعقيدة الدةين في لهم مخالفين بكونهم مبالين

اا ةيحتضنهم وأتقببن العمببل فببي أنصببح أنهم له زةين الشيطان لن بهم فرح
هببذا فببي النبباس بهببا امتحببن الببتي والمحنببة البلية من وهذا وأصبر وأجلد
الصببلة عليببه الرسول قول مع العربية الجزةيرة هذه في سيما ول الزمن

ركين ( أخرجكلوا:  والسببلم رة مكن المش وأخرجكلوا العكرب جزني
ةيخرجببوهم أن بببدل  وهببؤلء) العككرب جزنيرة من والنص ارى اليهلود

5



أن إل الكببافرات الخببدم هببؤلء مضببرة مببن ةيكن لم لو إنه ةثم ةيحتضنونهم
من الغيرة عنهم تذهب قالوا كما وهم مسلمون إنهم ةيقولون الذةين هؤلء

لنهببم مسببلمون كأنهم كغيرهم هؤلء ةيكون حتى الكفار وكراهة نفوسهم
قببل المسبباس كببثر : " إذا قيببل وكمببا وةيشبباهدونهم وةيرونهببم ةيببألفونهم
اا خطيرة مسألة " وهذه الحساس ولة ةيسببلط أن تعببالى اللببه نسأل جد

ال لنه البلد هذه من منعها على المور وجببود إلببى داعببي ل ةيكون : قد أو
اا البببيت فببي الخببادم مببن لتكببن مسببلمة فلتكببن الحاجببة دعببت : إذا ةثانيبب

ةينتفببع الببتي لفقيببرة المسببلمة الببدول هببذه مببن باكسببتان مببن إندونيسيا
من ةيؤخذ الكفار ةيجعل أن أما الجرة من الخادم لهذا ةيدفع بما المسلمون

لشببك هببذا فببإن التنصير دعوة به ةيقوى وما الكنائس به تعمر ما أجورهم
الكببافرات هببؤلء اسببتخدموا الببذةين القببوم هببؤلء ةيجببد فيببه التأمببل عنببد

اأ مخطئون أنهم ةيجدون والكافرةين اا خط اا عظيم قلببوب لهببم كان إن فادح
مه ا (( عميببت قببد قلوبهم كانت إن فأما لن هإ ممكك ى ل مف مع كر مت مصكك ا مب مل من ا هككك مل مو

مم ى مع كب مت كللو كق مل هتي ا لل هر هفي ا كدو يص مرضببت قببد قلببوبهم أن  ةيمكببن)) ال
المببر بهذا ةيحسون فل الغيرة وعدم المبالة وعدم المعاصي من وصدأت
ال أن بلغنببي ولكن الخطير هبؤلء ببعببض واغبتر الخيببر أهبل مبن كبان رج
مببن لواحببد فقببال السببلم مبببادئ وةيعلمهببم أولده مع ةيجلس كان الخدم

وهببو الطفببل هببذا جاء أةين من مرةيم بن عيسى ربي قال ربك من الصغار
هببذه ، الخادمة هذه من إل مرةيم بن عيسى ربه أن المسلمين في عاةيش

هببذا إل تعببرف ول قومهببا بنببي فببي ومخدوعببة مغرورة تكون قد الخادمة
هببذا إل ةيعببرف مببا كيببف المسببلمين من وهو عاش الذي الطفل هذا لكن
والكببافرات الكفببار مببن الخببدم لهببؤلء بالنسبببة العظيم الخطر من فهذا

اا أن المهم السلمة الله نسأل : قوله معنى إن ةيقولوا العلم أهل من كثير
المشبباركات النسبباء ول أي المؤمنببات ؟ اةيببش ) ةيعني) نس ائهن (( ول

العلماء بعض وقال إليه المضاف جنس من المضاف لن الةيمان في لهن
فببي ةيشبباركنهن اللتببي النسبباء أي جنسببهن مببن كببان ما بنسائهن المراد

القببول وهذا جنسه إلى الجنس إضافة باب من فهو النوةثة في أو النسوة
لن الصببواب إلببى أقرب وهو مذهبة من المشهور أحمد المام مذهب هو

الرجببل كتعلببق وليببس الببدةين ببباختلف ةيختلببف ل بببالمرأة المببرأة تعلببق
فببي جنسببهن مببن اللتي النساء أي بنسائهن المراد أن فالصواب بالمرأة
.  النوةثة

؟...المؤلف :قول الطالب
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. عليها علقنا ، الشرح في عليها : علقنا الشيخ
:  ةيقول

 ؟...الرجال... المستثنى في نقول ل :لماذا الطالب
بشببيئين ) ةيتعلق) حج اب وراء من (( ف اسأللوهن:  قوله : لن الشيخ
علقببه الثبباني وفببي بالسببائل الخطبباب علببق الول ففببي ومسئول سائل

فببي المسألة كانت إذا ما هذا ةيشمل أن ولجل التفنن باب من بالمسئول
. غيره وفي المتاع سؤال
مت مم ا مول(( :  ةيقول مك مل لن مم كه كن مم ا مني ملكببت فيما عليهن جناح ول ةيعني )) مأ

مت ممكك ا مول(( :  قببوله والعبيببد المبباء مببن أةيمببانهن مككك مل لن مم كه كن ممكك ا مني )) مأ
اا ملكته ) أي) أنيم انهن (( ملكت اا ملك اا ل تام اا ملك عبد كان فلو مشترك

لنببه وذلببك لببه وجههببا تكشببف أن منهببم لواحدة ةيحل ل فإنه امرأتين بين
اا ليببس اا لهمببا ملببك هببو بببل لحببداهما ملكبب مم ا(( والةيببة جميعبب مت   مككك مل مم

لن كه كن ممكك ا مني مت ممكك ا مول(( :  وقببوله )) مأ مككك مل لن مم كه كن ممكك ا مني الملببك  أضبباف)) مأ
اا لليمين ةيكون والعطاء الخذ لن لليمين والعبيببد الماء " من وقوله غالب

((:  قوله أن على فبناء الماء من قوله وأما فظاهر العبيد من قوله " أما
أن ةيلزمهببا فل كببافرة أمببة للمببرأة كببان فببإذا المؤمنببات ) أي) نس ائهن

محبارم كلهبم المسبتثنيين هؤلء وكل ةيمينها ملكت مما لنها عنها تحتجب
و أمببد إلى فيهم التحرةيم لن ؟ لماذا بمحارم فليسوا أةيمانهن ملكت ما إل

اا التحرةيم كان إذا فيما تثبت إنما المحرمية حرام الزوجة أخت ولهذا مؤبد
عنه تحتجب أن ةيلزمها ول مملوكته على حرام المملوك ، بمحرم وليست

(( تحتجببب أن لزمهببا ملكهببا عن خرج إذا أنه بدليل لها بمحرم ليس لكنه
مت مم ا مول مك مل لن مم كه كن مم ا مني وةيكلموهن ةيروهن أن والعبيد الماء من ةيعني )) مأ
 حجاب غير من

من(( :  تعببالى اللببه قببال ةثببم  هقيكك لت مه موا للكك ((" بككه أمرتككن " فيمكك ا)) ال
من هقي لت مه موا لل (( اتقيككن أمر ) فعل) (( واتقين عطف حرف ) الواو) ال

فببي وهنببا فاعببل النببون فاعببل والنببون اليبباء الفعببل حد لكن أمر ) فعل)
: نقببول أخببص الخطبباب إلببى أو الحضببور إلببى الغيبببة من التفات الجملة
) ضببمير) اللككه (( واتقين غببائب ضببمير ) هذا) عليهن جن اح (( ول

لن المخبباطب تنبببيه إةيببش اللتفببات فوائببد مببن أن ذكرنببا وقببد مخاطب
ان مبن ةيكبون ل فقبد واحبد نسبق علبى كان إذا الكلم فبإذا انتبباه النس
وهببي أخببرى فائببدة هنببا اللتفببات فببي إن ةثببم التنبه حصل النسق اختلف

النسبباء لطهر موجه الخطاب وهذا وجل عز الله بتقوى بالمر مواجهتهن

7



اللككه (( اتقين وسببلم عليه الله صلى النبي زوجات وهن الطل ق على
اا ترةين ) أن) هببذا كببان فإذا هؤلء سوى أحد ةيراكن أن أو هؤلء سوى أحد

أطهببر وهببن وسببلم عليببه الله صلى الرسول زوجات إلى موجه الخطاب
المببر مببن إليهببن ةيببوجه فببإنه دونهن بمن بالك فما عفة وأكرمهن النساء

 وسلم عليه الله صلى النبي نساء إلى ةيوجه مما أكثر بالتقوى
لن((  هإ مه   لل من ال مل ى مك ا لل مع ٍءء كك مي ادا مش ههي وهنببا شيء عليه ةيخفى  ل)) مش

لن((:  قال هإ مه   لل من ال مل ى مك ا لل مع ٍءء كك مي ادا مش ههي وعدمه الحجاب  لن)) مش
شببيء كل على وجل عز الله شهادة بذكر الةية ةيختم أن فناسب ةيرى مما

اا  عنهم الحتجاب ةيجب ممن الحتجاب بعدم مخالفته ؟ اةيش من تحذةير
: لقوله الةية هذه في ذكر من عن الحتجاب ةيجب ل : أنه الولى الفائدة 

مح (( ل من ا لن كج هه مي مل لن هفي مع هه هئ مب ا . آخره ) إلى) آ
ةيعنببي مكلفببات والسببلم الصببلة عليببه النبببي نسبباء : أن الثانيببة الفائببدة
مح (( ل:  لقوله النساء من كغيرهن التكليف ةيلحقهن منكك ا لن كج ههكك مي مل هفككي مع
لن هه هئ مب ا ) .) آ

هببؤلء لن محببارم النكبباح فببي المحرمببات : أن الةيببة فوائببد : من الثالثة
ةيحببرم مببن كببل قاعدة وهذه محارم فهم النكاح في محرمون المذكورةين

اا النكاح في اا تحرةيم اا ةيحببرم مببن أمببا محببارم فهببن مؤبد أمببد إلببى تحرةيمبب
) ليسببوا) أنيمكك انهن ملكككت م ا (( ول:  فقببوله وعلببى بمحارم فليسوا
. أمد إلى التحرةيم لن بمحارم

المببرأة عن تحتجب أن المرأة على ةيجب ل : أنه الكرةيمة الةية فوائد ومن
قببولن فيببه ؟ مؤمنببة تكون أن ةيشترط ) وهل) نس ائهن (( ول:  لقوله
العلببة وإنمببا الكفببر العلببة ليببس وأنببه ةيشببترط ل أنه والراجح العلم لهل

بالنساء الرجال ةيتعلق كما بها تتعلق ل فإنها جنسها من دامت فما الجنس
.

: لقببوله وجببل عببز اللببه تقببوى : وجببوب الكرةيمببة الةيببة فوائببد ومببن
آخببر إلببى أسببلوب مببن فيهببا انتقل حيث بها ) والعناةية) الله (( واتقين

. لها للتنبه
، متببق غيببر أنببه ةيعني ل بالتقوى للنسان الموجه المر : أن فوائدها ومن
اا لببذلك وةيدل ، التقوى على بالستمرار المر به ةيراد فقد فببي قببوله أةيضبب
لببو النبباس بعببض أن ) مببع) اللككه اتككق النبي أنيه ا (( ني ا:  السورة أول

اا لشتاط الله اتق أخي ةيا له تقول إن لببه فيقال متقي أنا ما أنا وقال غضب
)) اللككه اتككق النككبي أنيه ا (( ني ا:  قوله في منك أتقى وهو نبيه أمر الله
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. وسلم عليه الله صلى النبي لنساء ؟ لمن ) أمر) الله (( اتقين وهذه
: لقببوله اللببه تقوى مخالفة من النسان : تحذةير الكرةيمة الةية فوائد ومن

اا شيء كل عل ى ك ان الله (( إن تتقيببن ولببم خببالفتن ) فببإن) شهيد
. عليكن شهيد تعالى فالله الله

شيء كل عل ى ك ان الله (( إن لله الشهيد اسم : إةثبات فوائدها ومن
اا ل الببذي المطلببع ةيغيببب ل الببذي الحاضببر هببو معنبباه ) والشهيد) شهيد

اا ليببس لكببن ةيغيب ل حاضر وتعالى سبحانه فهو شيء عليه ةيخفي حاضببر
ةيخفببى ل مطلببع وهو عرشه على السماء في هو بل الرض في أنه معناه
. شيء عليه
صلى محمد برسوله وتعالى سبحانه الله : عناةية الكرةيمة الةية فوائد ومن
اللببه قببال .ةثببم نسببائه إلببى الرشادات هذه بتوجيه وذلك وسلم عليه الله

 اليوم درس ابتداء تعالى
مؤبدا؟ تحرةيما...:  الطالب
. نعم محارمه : من الشيخ

؟ وسلم عليه الله صلى النبي نساء  غير...:  الطالب
ليس تحرةيمهم لنه وسلم عليه الله صلى النبي نساء غير نعم : أي الشيخ
 . لمصاهرة ول لرضاع ول لنسب

الوجه؟ اةيش...شهيد عليه ةيطلق المعركة في : المقتول الطالب
علببى دليببل للقتببل نفسببه عببرض لنببه المعركببة شببهيد : الشببهيد الشببيخ
تشببهده الببذي الشببهيد أن أو نعببم إي عليببه هببو ما بصحة الفعلية شهادته
 . أوضح الول والمعنى ذلك أشبه وما المقربون وجل عز الله ملئكة

النبببي بنسبباء الخبباص والحجبباب...النبببي نسبباء فببي هببذه : الةية الطالب
ةيعم؟ فكيف
هببو الذي العام الحجاب إنما ةيعم ما ، غير ةيعم ما الخاص : الحجاب الشيخ
 . أخرى آةية في سيأتي الوجه تغطية

؟...:  الطالب
هببذه مببن بببه ةيسببتدل ل الببوجه تغطيببة هو الذي العام الحجاب : ل الشيخ

 . الةية
؟...حجاب لكن الحجاب وجوب : نأخذ الطالب
. وسلم عليه الله صلى الرسول لزوجات بالنسبة نعم : أي الشيخ

 ؟...:  الطالب
إن سببتأتي الببتي بالةية الوجه ستر بوجوب ةيستدل ، به نستدل : ما الشيخ

9



اا الله شاء  . قرةيب
 ؟...:  الطالب
اا عنببه الحتجبباب وجببب مببن كببل لنه : إي الشيخ اا احتجاببب بالنسبببة خاصبب

. سيأتي كما العام بالمعنى عنه الحتجاب ةيجب فهو الرسول لزوجات
 : بالقياس؟ الطالب
ال لن بالقيبباس : إي الشببيخ ل عنهببم الحتجبباب ةيجببب مببا المحببارم أصبب

 . العام ول الخاص الحجاب
 ؟  محارم...:  الطالب
قببال كمببا وسببلم عليه الله صلى الرسول زوجات إل نعم : محارم الشيخ
 داوود

...: الطالب
اا :وإل الشيخ  . مباح غير السبب لن باللعان المحرمة أةيض

 ؟...: ةيخرج الطالب
. نعم إي القاعدة عن : ةيخرج الشيخ

لن:  تعالى قال ةثم هإ مه ((  لل كه ال مت مك هئ ممال من مو يللو مص ملكك ى كني لي مع هبكك لن لن) ) ال هإ  ))
مه لل كه ال مت مك هئ ممال وجل عز الله على الملئكة وعطف بإن مؤكد خبر ) هذا) مو

لن:  قال ولهذا الفعل لهذا وتعالى سبحانه لله مشاركون لنهم بالواو هإ  ))
مه لل كه ال مت مك هئ ممال لن:  ) وقوله) مو هإ مه ((  لل كه ال مت مك هئ ممال أنهببم تقدم ) الملئكة) مو
حصببل ولكنببه الرسببالة وهببي اللوكببة من مألك ملك أصل وأن ملك جمع
حببذفت ةثببم ملك صببارت مألببك بببدل فصببار والتأخير بالتقدةيم إعلل فيها

ردت فإنهببا الجمببع أمببا ملببك فصببارت الستعمال لكثرة للتخفيف الهمزة
. نعم ملئكة فيها وقيل الهمزة
 ؟...:  الطالب
أةيببن مببن قببالوا ةيعني الفقه درس في ةيدخل ما صرفي تعليل : هذا الشيخ
والملئكببة الرسببالة بمعنببى اللغة في اللوكة ، اللوكة من ؟ الملك اشتق
اا فأصببلها رسببل والتببأخير بالتقببدةيم أعببل ةثببم اللوكببة مببن ةيعنببي مألببك إذ

ونقلببت السببتعمال لكببثرة للتخفيببف الهمببزة حببذفت ةثببم ملك فصببارت
الببذةين هببم فالملئكببة فملئكببة الجمببع أما ملك فصارت اللم إلى حركتها
ال تعالى الله جعلهم لمببر ممتثلون نور من مخلوقون غيبي عالم وهم رس

اء بعببادته قبائمون وجبل عبز الله عنهبم اللبه ذكبر كمبا والنهبار الليبل آن
من كحلو لب مس كني مل ((  مي لل مر ال مه ا لن من ل موال كرو كت مف ل ذلك مع وهم]20)[النبياء:) مني

ةيببؤمرون مببا وةيفعلببون اللببه لمببر امتثببالهم لقببوة أمرهببم ما الله ةيعصون

10



الرادات باعتبببار هذا أمرهم ما الله ةيعصون ل فيقول التنفيذ على لقوتهم
التنفيببذ باعتبببار ةيببؤمرون مببا وةيفعلببون اللببه أمببر تخببالف إرادة عندهم ما

وفببي أعمببالهم وفببي أشببكالهم فببي أصببناف الملئكببة أي وهببم والعمببل
والببباقي ورسببوله بببه تعببالى اللببه أعلمنببا مببا إل هذا من نعلم ما صفاتهم
وأعمالهم وأوصافهم وأشكالهم أسمائهم من علمنا بما فنؤمن لنا مجهول

وملئكتببه بببالله آمنببا نقببول الجمببال سبببيل علببى بببه نؤمن نعلمه لم وما
لن هإ مه ((  لل كه ال مت مك هئ ممال ؟ مببن ) النبي) النبي عل ى (( نيصللون ) الخبر) مو
ومببا وسببلم عليه الله صلى محمد قال ولهذا وسلم عليه الله صلى محمد
الله من الصلة أن العلم أهل من كثير عند اشتهر ) ؟) (( نيصللون معنى

)) (( نيصككللون فيفسببر هببذا وعلببى السببتغفار الملئكببة ومببن الرحمببة
التفسببير هببذا لكببن السببتغفار والملئكة الرحمة بمعنى الله إلى باعتباره

والصلة أحد لكل بها ةيدعى الرحمة لن الصلة من أعم الرحمة فإن خطأ
ةيكون ل سبيل على إل سواهم لحد تقال ول شعارهم فهي بالنبياء خاصة
اا ةيجببوز " ل ةيقببول العلم أهل بعض إن حتى عامة فهي الرحمة وأما شعار

اللببه رسببول قببال اللببه رحمببه محمد تقول ما بالرحمة للرسول تدعو أن
نفسببه وسلم عليه الله صلى النبي لن ضعيف القول هذا لكن الله رحمه

 وفببي) وارحمنككي لككي اغفر ( رب:  ةيقول بالرحمة لنفسه ةيدعو كان
اا ارحمني اللهم:" قال العرابي قصة النبببي عليببه ةينكر " ولم ومحمد
عليببه اللببه صببلى للرسببول ةيدعى السلف عند لكنها والسلم الصلة عليه

والصببواب ذلببك أشبببه وما والرضا بالرحمة ولغيره بالصلة ؟ بماذا وسلم
وليست العلى في المل في عليه ةثناؤه معناها رسوله على الله صلة أن

مك:  تعالى قوله بدليل إةياه رحمته هئ مل مو كأ مم ((  هه مي مل تت مع ملوا مل من مصك مم همكك ههكك لب مر
تة مم مح مر الرحمببة أن علببى هذا فدل ورحمة صلوات قال]157)[البقرة:) مو

الصببلة عليببه الرسببول علببى الملئكببة صببلة أمببا كببذلك وهو الصلة غير
وةيحتمببل بالصلة له ةيدعون أنهم الدعاء بمعنى تكون أن فيحتمل والسلم

فببي المعنى ةيتوزع ل حتى أقرب وهذا الله مع عليه ةيثنون أنهم المعنى أن
كببذلك والملئكببة عليببه ةيثنببي الله أن المعنى ) وةيكون) (( نيصللون كلمة
ولهببذا وسببلم عليببه اللببه صببلى الرسببول شأن تعلية من وهذا عليه ةيثنون
منيكك ا(( :  قوله في الطلبية النشائية الجملة على الخبرةية الجملة هذه قدم
مه ا يني من مأ هذني لل كنلوا ا مم يللوا آ هه مصكك ميكك مل هببذا شببرف علمببت إذا النفببس ) لن) مع
المقربيببن وغيببر المقربيببن وملئكته نفسه وتعالى سبحانه الله وأن النبي

الملئكببة قلببت وأنببا عرفتببم عليه ةيصلون فإنهم نعم الخرةين الملئكة من
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ملئكبة هنباك لكبن العبام بمعنبى مقرببون كلهبم الملئكبة لن المقربين
النببي علبى ةيصبلون هؤلء وكل ونحوهم العرش كحملة الله عند مقربون

الله (( إن اللببه إلببى الملئكببة إضببافة وفببي ، وسببلم عليببه اللببه صببلى
) . ) ومالئكته
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